
Консултиране по финансиране, управление/администриране на активни проекти  

по ОП по  Структурни фондове на ЕС   
 Изготвяне на проектни предложения по ОПИК 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020,  

ОП РЗР 2014-2020, АХУ, национални програмни схеми на подпомагане и  

други донорски програми 
 Управление/административно и счетоводно/  на одобрени проектни предложения   
 

 

Процедура   “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни 

обекти за хора с увреждания”  на Агенция за хората с увреждания /АХУ/ 

Активна от 20.01.2017 год.  с краен срок до 6.03.2017 година 
 

Цел Осигуряване на достъп до и възможност за активно използване на културни, исторически и спортни обекти 

от хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си предвижване. 
 

 

Допустими кандидати могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  

неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи 

обектите. 
 

Допустими дейности и максималният  размер на субсидията за всеки компонент: 

Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.; 
Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект за самостоятелно от и пребиваване в него на лица 
от целевата група  –  до 15 000 лв.; 
Компонент  3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или 
лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група  –  до 50 000 лв. 
 

Организациите могат да кандидатстват по един или два компонента. По изключение, когато предложението е 
свързано с обект, имащ важно обществено значение и/или неговото посещение представлява съществен, 
аргументиран интерес за лицата от целевата група, организациите е допустимо да кандидатстват и по трите 
компонента едновременно  като в този случай финансирането не може да бъде повече от 90% от максималната 
стойност на трите компонента, взети заедно. 
 

 

 

 

Желаем успех на всеки потенциален кандидат!  
 
За връзка с АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД: 
град Пловдив, ПК 4000 
улица Емил Де Лавеле № 2 ет.1 
телефон/факс  +359 32 66 31 91, GSM +359 887 869568 
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